
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text5: ЗЈН1.3.45/14  набавка радовa за одржавање возила (са резервним деловима)– 50100000
	Text6: 10.000.000,00  динара без  ПДВ-а
	Text7: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже понуђене цене“ и то на следећи начин:
1. аутоелектричарске, аутомеханичарске, аутолимарске,          аутолакирерске, електроничарске и услуге реглаже предњег трапа за одржавање путничких возила (максимлно 15 пондера)
2. аутоелектричарске, аутомеханичарске, аутолимарске,          аутолакирерске, електроничарске и услуге реглаже предњег трапа за одржавање  теретних возила (максимлно 15 пондера)
3. Вулканизерске услуге(максимлно 5 пондера)
4. Хидрауличарске услуге(максимлно 5 пондера)
5. Услуге машинске обраде мотора(максимлно 5 пондера)
6. Браварске услуге(максимлно 15 пондера)
7. Уља и мазива (делови) (максимлно 4 пондера)
8. Ауто гуме (делови) (максимлно 4 пондера)
9. Акомулатори (делови) (максимлно 3 пондера)
10. Лада нива  1.7 (делови) (максимлно 5 пондера)
11. Лада караван 111 1.5  16 вентила (делови) (максимлно 2 пондера)
12. ЈУГО 55  (КОРАЛ, ТЕМПО, ИН 1.1.ЗАСТАВА 101 ) (делови) (максимлно 4 пондера)
13. ЈУГО ИНЛ (пежо мотор ) (делови) (максимлно 2 пондера)
14. ЗАСТАВА  10 (делови) (максимлно 3 пондера)
15. УАЗ (469 HUNTER) (делови) (максимлно 2 пондера)
16.  ЗАСТАВА ИВЕКО РИВАЛ (35.10, 40.8, 40.512, 49.10…)(делови)(максимлно 2 пондера)
17. ТАМ  75 (делови) (максимлно 3 пондера)
18. ТАМ  110 (делови) (максимлно 2 пондера)
19. ТАМ 170 (делови) (максимлно 2 пондера)
20. ТАМ 190 (делови) (максимлно 2 пондера)

УКУПНО: максимално 100 пондера
 
Вредновање понуда, вршиће се по формули која обухвата понуђену цену по позицији активности (збир цена групе делова), најмању понуђену цену по позицији активности (збир цена групе делова) и максимални број пондера по позицији.  
 Понуда која освоји збирно највећи број пондера по свим позицијама биће оцењена као понуда са најниже понуђеном ценом, при чему мора испуњавати све обавезне и додатне услове. који понуди најнижу просечну цену.
Формула за израчунавање:

Ппц= Пмакс х Цмин
Пц


Где је:

 Ппц – број освојених пондера за понуђену цену по радном сату,
П макс – максималан број пондера за одређену позицију,
Цмин – најнижа понуђена цена по радном сату или збир делова по позицији
Пц – понуђена цена по радном сату или збир делова по позицији.
 Укупан број пондера: Сума освојених пондера од позиције 1 до позиције 20.
НАПОМЕНА: Понуђач НЕ СМЕ ни за једну позицију у оквиру структуре цена понудити цену 0,00 динара, у противном ће се сматрати да није у могућности да спроведе активност или испоручи део, чиме ће понуда бити неодговарајућа.


 18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 Уколико две или више понуда имају исти број пондера, биће изабрана она понуда која је освојила већи број пондера у збиру за позиције од 1 до 6.

 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјавe датe под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, потписане и оверене Обрасце који сњ односе на овај захтев у супротном понуђач који не поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде ће бити одбијена као неприхватљива. 
 Образац који се односи на права интелектуалне својине понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац права интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке.

 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
 Захтев се може доставити непосредно, електронском поштом на                             e-mail: suzana.stankovic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-591, у којим случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом, на адреси наручиоца.
 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 
 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара. 
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара.
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

 22.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
 Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
 Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона о јавним набавкама. 
 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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	Text21: ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе ЗОО.


У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Зајечару.

	Text20: Чл.15.
  Уколико дође до било каквог квалитативног или квантитативног одступања у спровођењу активности или резервних делова, а које представљају предмет овог уговора, извршилац посла  је дужан да,  без одлагања, приступи отклањању утврђених недостатака и да исте недостатке отклони у року од 10 дана од дана утврђеног недостатка и да услугу усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде извршиоца услуге.
 Уколико извршилац посла, из било којих разлога (осим разлога више силе), не отклони недостатке ни у року из претходног става, наручилац  има право на уговорну казну у висини од 1% од укупне уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан даљег задоцњења, а највише 10% од укупне уговорене цене, активирањем банкарске гаранције, као и да може раскинути овај уговор.     


Чл.16.

 Уколико извршилац посла, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не поступи на начин и року из члана 11. ст.3, наручилац  има право на уговорну казну у висини од 1% од укупне уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан задоцњења, а највише 10% од укупне уговорене цене, активирањем банкарске гаранције извођача радова.


	Text18: АУТО ЦЕНТАР КУСИ“ доо,  Неготински пут бр. бб Зајечар,  ПИБ-ом 103657804, матичним бројем 17618342
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